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Há 60 anos visando o aperfeiçoamento do aluno e sua inserção no mercado de trabalho, a ETEP 

– Escola Técnica Prof. Everardo Passos, garante ensino de qualidade desde que iniciou suas 

atividades com a criação dos Cursos Técnicos.  

Nessa área, e concomitante com o Ensino Médio, a ETEP oferece cursos em Mecânica, 

Mecatrônica, Eletrônica, Informática e Informática para Internet. 

A evolução constante e o comprometimento da instituição com a formação do aluno têm o 

reconhecimento do mercado, que contrata habitualmente 90% dos alunos dos cursos técnicos da 

ETEP, e buscam na instituição, com Processos Seletivos na própria escola, profissionais para 

ocupar posições que exijam alto nível de qualificação. 

 

CURSOS 

1- Ensino Médio, com duração de três anos. 

2- Cursos Técnicos concomitantes com o Ensino Médio, com duração de três anos, de 

acordo com a opção do aluno em: 

 Informática (estágio obrigatório) 

 Mecânica (estágio obrigatório) 

 Mecatrônica (estágio obrigatório) 

 Técnico em Informática p/Internet 
(Desenvolv. de WEB, Games, Aplicativos p/Disp. Móveis) (estágio opcional) 

 

LOCAL DE PROVA 

 

 Escola Técnica Professor Everardo Passos - Unidade Esplanada 

Av. Barão do Rio Branco, 882 – Jd. Esplanada  

São José dos Campos/SP 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INSCRIÇÕES 

Local de inscrição: 

Inscrição on line (www.etep.edu.br)  

Inscrições presenciais  

Central de Atendimento ao Candidato. 

Unidade Esplanada  

Av. Barão do Rio Branco, 882 – Jd. Esplanada – São José dos Campos/SP 

Candidato portador de necessidade especial 

O candidato portador de necessidade especial deverá informar sua condição e requerer prova 

especial ou local de exame apropriado, no ato da inscrição. 

 

CALENDÁRIO 

INSCRIÇÃO PROVA
DIVULGAÇÃO  DOS 

APROVADOS
MATRÍCULAS

1º PROVA 18/08 a 19/10
21/10 (sábado) Das 9h 

às 13h
24/10/2017 (Terça-feira) 24/10 a 28/10

2º PROVA 10/10 a 09/11
11/11 (sábado) Das 9h 

às 13h
14/11/2017 (Terça-feira) 15/11 a 25/11

3º PROVA 15/11 a 12/12
09/12 (sábado) Das 9h 

às 13h
12/12/2017 (Terça-feira) 13/12 a 20/12

INSCRIÇÃO PROVA
DIVULGAÇÃO  DOS 

APROVADOS
MATRÍCULAS

15/01 segunda-feira 16/jan

17/01 quarta-feira 18/jan

23/01 terça-feira 24/jan

25/01 quinta-feira 25/jan

AGENDADAS até 19/02/2018
Inscrições abertas  

durante o mês de Janeiro

 

http://www.etep.edu.br/


 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

PRÉ-REQUISITO 

Ter concluído ou estar concluindo em 2017 o Ensino Fundamental (9º ano ou 8ª série). 

PROVA 

Para realização da prova o candidato deverá: 

 Apresentar a cédula de identidade (R.G.) e o comprovante de inscrição 

 Trazer caneta esferográfica, lápis e borracha. 

 Não será permitido o uso de calculadora e celular 
 

A prova apresentará 50 questões de múltipla escolha e uma Redação. 

15 questões objetivas de Língua Portuguesa (interpretação de texto e gramática). Cada questão 

vale um ponto, tem cinco alternativas, mas apenas uma correta. 

 20 questões objetivas de Matemática. Cada questão vale dois pontos, tem cinco alternativas, mas 

apenas uma correta 

15 questões de Ciências. Cada questão vale um ponto, tem cinco alternativas, mas apenas uma 

correta. 

Redação – 50 (cinquenta) pontos 

PROGRAMA  

Os conteúdos das matérias são referentes aos ministrados no Ensino Fundamental, sendo 

avaliado o que segue: 

PORTUGUÊS 

1. Leitura do texto, Compreensão do texto, Vocabulário, Interpretação do texto, Produção do 
texto. 

2. Construção de texto: Unidade temática, Seqüência lógica das idéias (coesão e coerência), 
Uso de elementos coesivos (conjunções, advérbios,...) ao encadeamento das idéias, Uso 
adequado do discurso direto, indireto e indireto livre, Pontuação, Ortografia, Concordância 
verbal e nominal, Completar idéias (O que? Onde? Quem? Quando?), Eliminar 
redundâncias (de palavras, expressões ou idéias que se repetem).   

 

MATEMÁTICA 

Conjuntos Numéricos Inteiros, Conjunto dos Números racionais, Conjunto dos Números 

Irracionais (Diagonal do quadrado – Pitágoras), Conjunto dos Números Reais, Razões e 

proporções, Potenciação, Radiciação, Monômio ou termo algébrico, Polinômios, Produtos 

Notáveis, Fatoração, M.M.C. de Polinômios, Fração Algébrica, Equação do 1º. Grau, Equações de 

2º. Grau, Geometria, Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 



 
 

 

 

 

CIÊNCIAS 

1. Introdução à Química: Conceitos, Substâncias, Misturas, Estrutura da matéria.  
2. História da Física: o quê é Física, Divisões da Física, Notação científica, Ordem de 

grandeza, Algarismos significativos, Análise dimensional.  
3. Cinemática: Referencial, Trajetória, Corpo e ponto material, Movimento e Repouso, 

Deslocamento, Velocidade média, Movimento Uniforme (UM), Gráficos do UM, Aceleração 
média e Aceleração instantânea.  

4. Dinâmica: Lei da Inércia, Força (Sistemas de forças, Soma de forças, Segunda Lei de 
Newton, Peso e massa), Terceira Lei de Newton, Momento de uma força – Torque, 
Conservação da quantidade de movimento, Energia (Matéria e energia, Energia cinética, 
Energia potencial, Energia mecânica) 
 
REDAÇÃO 
 
O tema da Redação é confidencial será divulgado na hora do concurso de bolsas. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação oficial do resultado será feita presencialmente na Central de Matrículas. Os 

candidatos convocados deverão efetuar a matrícula dentro dos prazos definidos no calendário. 

Após essas datas, as vagas serão disponibilizadas para a segunda prova do Talentos ETEP. 

 

MATRÍCULAS  

Para os alunos que participaram do concurso de bolsas, as matrículas serão realizadas 

presencialmente na Central de Matrículas da Unidade Esplanada da ETEP.  

Av. Barão do Rio Branco, 882 – Jd. Esplanada – São José dos Campos/SP 

Os documentos deverão ser entregues no ato da matrícula: 

a) Documentos para matrícula (original e cópia simples dos seguintes documentos): 
 

 Histórico Escolar (Ensino Fundamental) 

 Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental 

 Certidão de Nascimento 

 RG e CPF do aluno 

 RG e CPF do Responsável financeiro 

 CPF dos pais 

 Comprovante de residência (conta de telefone ou de energia elétrica) 

 

 

 



 
 

 

 

 

b) Contrato de prestação de serviços que deverá ser assinado no ato da matrícula. 
 

c) Efetuar o pagamento da primeira mensalidade até a data de vencimento. 
 

 

BOLSAS DE ESTUDOS 

TODOS os candidatos inscritos para as provas do Talentos ETEP concorrerão a Bolsas de 

Estudo. Seguindo a pontuação:  

 

*Necessário acerto acima de 70 pontos na soma total 

 

• As Bolsas de Estudo, disponibilizadas pela ETEP, a critério da instituição, serão 

destinadas para com melhores desempenhos na prova ETEP – Caça Talentos 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Todos os candidatos ao programa Talentos ETEP 2018 estarão automaticamente 

concorrendo a Bolsas de Estudo, uma vez regularmente inscritos para a prova, tendo 

preenchido adequadamente o formulário de inscrição. 

 

IMPORTANTE 
 
A bolsa concedida aos candidatos que participaram do concurso de bolsas e matriculados pelo 

Programa Talentos ETEP é restrita ao Ensino Médio-Técnico.  

A bolsa de estudos não é cumulativa a qualquer outro tipo de desconto. 



 
 

 

A bolsa de estudos diz respeito apenas às matrículas e mensalidades. O material didático do 

Sistema Positivo de Ensino, utilizado no curso, deverá ser (pago) à ETEP pelos bolsistas.  

 

 

 

 

UNIFORME 

Os alunos deverão comparecer às aulas devidamente trajados com o uniforme escolar definido 

pela escola - camiseta. Em oficinas e laboratórios especiais serão exigidos uniformes e condutas 

especiais, previamente informadas pelos professores. Não serão permitidas blusas cavadas, 

curtas, transparentes, regatas, calças rasgadas e chinelos. 

As informações sobre a aquisição do uniforme escolar poderão ser obtidas no ato da matrícula. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Para o Ensino Médio, a ETEP- Escola Técnica Prof. Everardo Passos, utiliza o Sistema de Ensino 

Positivo. O material é custeado bimestralmente pelo aluno. 

 


